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Anmälan av miljöfarlig verksamhet
Enligt miljöbalken och 1 kap 10 §
miljöprövningsförordningen (2013:251)

Beskrivning av hur ni fyller i blanketten finns längst bak!
Blanketten och eventuella bilagor skickar ni i två exemplar till Ängelholms kommun, Verksamheten Miljö
och bygg, 262 80 Ängelholm eller lämnar i kommunhusets reception i Ängelholm, Östra vägen 2 senast 6
veckor före driftsstart. Timavgift tas ut för handläggning av anmälan enligt taxa som fastställts av
kommunfullmäktige. Timavgiften är 984 kronor under 2019. Om ni lämnar en ofullständigt ifylld anmälan
förlängs handläggningstiden.
Anmälan avser
Startdatum

□ Ny verksamhet
□ Befintlig verksamhet
□ Ändring av befintlig verksamhet
□ Ägarbyte

Datum när verksamheten togs i drift
Datum för ändring
Datum för byte

Uppgifter om företaget
Företagets namn

Organisationsnummer

Besöksadress/gatuadress
Postnummer

Ort

Telefon

Mobiltelefon

E-post

Fax

Kontaktperson namn
Kontaktperson telefon

Kontaktperson e-post

Faktureringsadress
Namn

Organisationsnummer

Adress
Postnummer

Ort

Fastighetsuppgifter
Fastighetsbeteckning
Fastighetsägare (namn)

Organisationsnummer

Adress
Postnummer

Ort
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Lokalisering (Bifoga situationsplan eller karta)
Beskriv den närmaste omgivningen. Ange hur området klassas i gällande detaljplan. Motivera varför ni valt denna plats, vilka
alternativ finns och varför har dessa valts bort.

Ange avstånd och riktning till närmaste bostäder, skolor och annan störningskänslig verksamhet, till exempel rekreationsområden
och vattendrag. Ange om fastigheten är belägen inom ett vattenskyddsområde och i så fall vilket.

Verksamhetsbeskrivning (Bifoga skiss över verksamheten)
Typ av verksamhet
Kod för huvudverksamhet enligt
miljöprövningsförordningen
Beskrivning av verksamheten

Koder för ev. andra verksamheter

Produktionsmetoder
Produktionskapacitet
Planerad årlig produktion
Produktionstider

Ändring av befintlig verksamhet
Beskrivning av ändringen
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Transporter som verksamheten ger upphov till
Antal transporter per
dygn/vecka/månad

Fordonstyp

En skriftlig transportplan finns:

□ Ja

Tider (veckodagar och klockslag)

□ Nej

Energiförbrukning inom verksamheten

□ Olja, m3/år:____________________________
□ Fjärrvärme, kWh/år:_____________________
□ Fastbränsle, ton/år:______________________
En skriftlig transportplan finns:

□ El, kWh/år______________________________
□ Naturgas, m3/år__________________________
□ Annat_____________ Mängd/år_____________

□ Ja

□ Nej

Kemiska produkter, köldmedier och cisterner

□ Egen tillverkning eller import av kemiska produkter kommer att ske
□ Tillverkningen/importen är anmäld till Kemikalieinspektionen
□ Tillverkningen/importen är anmäld till Läkemedelsverket
□ I verksamhetens lokaler finns anläggning för kyla, värme eller ventilation som innehåller köldmedier
Följande cisterner finns

□
□
□
□

Diesel:

Antal ____________ Storlek__________ (m3)

Eldningsolja

Antal ____________ Storlek__________ (m3)

Spillolja:

Antal ____________ Storlek__________ (m3)

Annat, nämligen:

_________________ Storlek__________ (m3)

Beskriv hur ni hanterar och förvarar råvaror och kemiska produkter, t ex vilka skyddsåtgärder som finns för att
förhindra läckage till mark och vatten vid en olyckshändelse.
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Utsläpp till vatten (bifoga VA-ritning och beskrivning av reningsanläggningar)
Mängd spillvatten (m3/år) till kommunalt nät
Ange vilka föroreningar spillvattnet kan innehålla

□ Oljeavskiljare finns

□ Gravimetisk
□ Koalesens
□ Lamell

□ Klass 1
□ Klass 2

Installationsår:_________
Dimensionering ____________ liter/sek

□ Annan reningsanläggning finns, typ__________________________________________________________
Utsläpp till luft (bifoga skiss över utsläppspunkter och beskrivning av reningsanläggning)
Luftflöden
Ange vilka föroreningar luften kan innehålla

Ange vilken typ av reningsanläggning som finns

Buller
Typ av buller som kan uppstå
Tider då buller uppstår
Bullerdämpande åtgärder som ni kommer att vidta

Farligt avfall
Avfallstyp

Avfallskod

Mängd/år

Transportör

Mottagare

Beskriv på vilket sätt ni förvarar det farliga avfallet samt vilka skyddsåtgärder ni vidtagit för att förhindra läckage till
mark, vatten och brunnar.
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Övrigt avfall
Avfallstyp

Avfallskod

Mängd/år

Transportör

Mottagare

Egenkontroll av verksamheten
Beskriv vilka rutiner ni har för att minska störningar från verksamheten. Redogör för mätningar, provtagningar,
skötselrutiner, journalförning m.m.

Driftstörningar och haverier
Beskriv vilka rutiner ni har för att förhindra störningar på yttre miljö i händelse av spill eller haverier.

Bilagor

□ Situationsplan eller karta (obligatoriskt)
□ Transportplan
□ Kemikalieförteckning
□ Köldmedierapport
□ VA-ritning
□ Skiss över utsläppspunkter

□ Skiss över verksamheten
□ Energiplan
□ Kontrollrapport cisterner
□ Beskrivning av reningsanläggningar
□ Annan___________________________________

Underskrift
Ort och datum
Namnunderskrift
Namnförtydligande

Befattning

Behandling av personuppgifter. Miljö- och tillståndsnämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i
enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Läs mer om hur Ängelholms kommun hanterar personuppgifter
på www.engelholm.se, sök efter ”personuppgifter”.
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SÅ HÄR FYLLER DU I BLANKETTEN
Kod för verksamheten
I miljöprövningsförordningen (2013:251) listas de miljöfarliga verksamheter som är tillstånds- eller
anmälningspliktiga. För varje verksamhetstyp anges en särskild verksamhetskod. En verksamhet kan omfattas av
flera olika koder. Ni ska ange både den kod som representerar er huvudverksamhet och de övriga koder ni omfattas
av.
Transporter
Här ska ni lämna en beskrivning av omfattningen av de transporter som verksamheten ger upphov till. Ni ska ange
både transporter inom verksamheten och till och från denna. Exempel på fordonstyper kan vara: personbil och
lastbil. Beroende på omfattningen av antalet transporter anges antalet fordon per dygn, vecka, månad eller år. De
tider då de huvudsakliga fordonstransporterna sker ska anges.
Kemikalieförteckning
Enligt bestämmelserna i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll ska tillstånds- och
anmälningspliktiga verksamheter ha en förteckning över de kemiska produkter och biotekniska organismer som
används i verksamheten och som kan innebära risker ur hälso- och miljösynpunkt.
I kemikalieförteckningen ska ni för varje kemisk produkt ange följande:
- handelsnamn
- användningsområde
- förbrukad mängd per år
- farobeteckning (t ex Xi irriterande, T giftig, N miljöfarlig) och
- riskfraser (t ex R38 irriterar huden, R49 kan ge cancer vid inandning, R50 mycket giftigt för vattenlevande
organismer)
Om stora mängder kemiska produkter lagras bör även detta anges. Ni ska bifoga kemikalieförteckningen till anmälan.
Köldmedier
Vissa anläggningar som innehåller köldmedier ska genomgå regelbunden kontroll. Detta framgår av den europeiska fgasförordningen (EU 517/2014). Den rapport ni fått vid kontrollen ska ni bifoga anmälan.
Cisterner
Den rapport ni fått vid den senaste kontrollen av cisterner för diesel, eldningsolja eller spillolja ska ni bifoga anmälan.
Även cisterner för andra produkter kan vara intressanta ur miljöskyddssynpunkt. Miljö- och tillståndsmänden kan
ställa krav på sekundärt skydd och kontroll även av denna typ av cisterner.
Oljeavskiljare
Beroende på avskiljarens reningsgrad klassas den antingen som klass 1 (5 mg/l) eller klass 2 (100 mg/l).
Egenkontroll
Ni som bedriver en miljöfarlig verksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera er verksamhet. Genom
egenkontrollen ska ni se till att motverka och förebygga att olägenhet för människors hälsa uppkommer eller att er
verksamhet har en negativ påverkan på miljön. En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för er att
upptäcka fel på utrustning och felaktig hantering innan en allvarlig skada inträffar. För anmälnings- och
tillståndspliktiga verksamheter finns detaljerade krav på vad egenkontrollen ska omfatta i förordningen (1988:901)
om verksamhetsutövares egenkontroll.
Bilagor
Här ska ni ange vilka bilagor ni bifogar. Om ni vill lämna ytterligare bilagor än de som framgår av
anmälningsblanketten kan dessa anges här.
Mer information
Information om vad som gäller för anmälan enligt miljöbalken samt aktuell lagstiftning kan bland annat hittas på
följande internetadresser. www.riksdagen.se www.naturvardsverket.se www.kemi.se www.lagrummet.se
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